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Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου, 2019 

 

Θέμα: Πρόσκληση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ενδυνάμωσης 

ικανοτήτων (Capacity – building programme) για επαγγελματίες  

στο πλαίσιο του έργου LOOK WIDE. 

 

Αξιότιμες/οι κυρίες/κύριοι, 

Εκ μέρους του ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και της 

οργάνωσης Orlando LGBT+ ”Ψυχική Υγεία Χωρίς Στίγμα” σας προσκαλούμε να 

δηλώσετε συμμετοχή στο τριήμερο πρόγραμμα ενδυνάμωσης ικανοτήτων 

(capacity  building programme) για επαγγελματίες, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 

την Τρίτη 5 Μαρτίου έως την Πέμπτη 7 Μαρτίου ώρα 9:30 π.μ. έως 15:30 μ.μ. 

στο Κέντρο Ημέρας «Αριάδνη» στον Πειραιά (Τζαβέλλα & Ματρόζου 1).  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, 

παρόχους υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης, εργαζόμενους σε 

ΜΚΟ και δημόσιους φορείς που υποδέχονται ή/και υποστηρίζουν ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, 

επιζώντες και επιζώσες έμφυλης βίας ή και τα δύο. Το πρόγραμμα παρέχεται 

δωρεάν ενώ μετά το τέλος του θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Σημειώνεται 

ότι οι θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες γι’ αυτό παρακαλούμε να δηλώσετε 

εγκαίρως τη συμμετοχή σας στο παρακάτω link:  

 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων 

των επαγγελματιών που παρέχουν υποστήριξη σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που έχουν 

υποστεί σεξουαλική και έμφυλη βία, προκειμένου τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να λαμβάνουν 

υπηρεσίες κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.  

Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου με 

τίτλο “LOOK WIDE! – Μέθοδοι Υποστήριξης ΛΟΑΤΙ ατόμων (θύματα ή εν δυνάμει 

θύματα έμφυλης βίας), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

«Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (Πρόγραμμα REC) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το LOOK WIDE! στοχεύει στην προστασία και υποστήριξη 

των ΛΟΑΤΙ ατόμων που είναι θύματα ή εν δυνάμει θύματα έμφυλης βίας.  

Δηλώστε Συμμετοχή 

https://www.eventora.com/el/Events/programma-endynamwshs-ikanotht
https://www.eventora.com/el/Events/programma-endynamwshs-ikanotht
https://www.eventora.com/el/Events/programma-endynamwshs-ikanotht
https://www.eventora.com/el/Events/programma-endynamwshs-ikanotht
https://www.eventora.com/el/Events/programma-endynamwshs-ikanotht
http://www.kmop.gr/
https://orlandolgbt.gr/
https://goo.gl/maps/iKvE1wNrC762
https://www.eventora.com/el/Events/programma-endynamwshs-ikanotht
https://www.eventora.com/el/Events/programma-endynamwshs-ikanotht
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Τα θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού τριημέρου 

είναι: 

 Διαστάσεις και χαρακτηριστικά της έμφυλης βίας: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

σύνδεσης της έμφυλης βίας με τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες και διαφορετικές 

εκφάνσεις της.  

 ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες: ορολογία, σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, 

ζητήματα (απο)παθολογιοποίησης και ανθρώπινα δικαιώματα 

 Διαθεματικότητα: ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες (διαπολιτισμικές διαφορές), survival 

sex, trafficking, οροθετικότητα, θύματα βασανιστηρίων, σεξεργάτες-ριες, 

ανηλικότητα, κ.α. 

 Τραύμα: Υποδοχή, αναγνώριση και υποστήριξη 

 Στερεότυπα και φραγμοί: ορατά και αόρατα εμπόδια στη δουλειά με 

ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα 

 Τα όρια της φροντίδας: Δευτερογενές τραύμα, burn-out και οι ανάγκες των 

φροντιστών-ριών.  

Εκπαιδεύτριες:  

 Νάνσυ Παπαθανασίου, Κλινική Ψυχολόγος, PhD – Επιστημονικά Υπεύθυνη 

Orlando LGBT+ 

 Έλενα-Όλγα Χρηστίδη, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια – Επιστημονικά 

Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος Πιστοποίησης Θυμάτων 

Βασανιστηρίων (ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση) και Επιστημονικά Υπεύθυνη Orlando 

LGBT+ 

Προσκεκλημένες ομιλίες και εργαστήρια: 

 Ειρήνη Βλάχου, Δικηγόρος 

 Χρύσα Μπότση, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, MSc, Ιατρός ΜΛ «Α. 

Συγγρός», ΚΕΕΛΠΝΟ 

 Βενετία Μπουρονίκου, Ψυχολόγος-Πιστοποιημένη Processworker, Επόπτρια 

ομάδων και επαγγελματιών που δουλεύουν με SGBV survivors 

 Μαρία Ξανθάκη, Ψυχολόγος, Υπεύθυνη επικοινωνίας Red Umbrella Athens 

 Γιώργος Παπαδοπετράκης, Μέλος ΔΣ Θετικής Φωνής 

 Αντώνης Πούλιος, Κλινικός Ψυχολόγος – Ψυχαναλυτής, Επιστημονικά 

Υπεύθυνος Red Umbrella Athens 

 

**Ευχαριστούμε τις προσκεκλημένες ομιλήτριες και ομιλητές για την παρουσία και 

τις εισηγήσεις τους . 
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Για γενικές ερωτήσεις και σχόλια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας: Άκης 

Πανταζής, τηλ. 2103637547, lookwide@kmop.eu 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.  

Με εκτίμηση,  

 

Δρα. Αντωνία Τορρένς  

Πρόεδρος του ΚΜΟΠ 

   

 

Το έργο LOOK WIDE! υλοποιείται από του ακόλουθους φορείς:  

 

 

 

 

 

Στην Ελλάδα υλοποιείται σε συνεργασία με την οργάνωση Orlando LGBT+ Ψυχική 

Υγεία Χωρίς Στίγμα:  

 

 

  

mailto:lookwide@kmop.eu
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Τρίτη 5 Μαρτίου 2019, 09:30 – 15:30 

09.30 - 09.45 Εγγραφές 

09.45 - 10.00 Γνωριμία, Παρουσίαση του προγράμματος 

10.00 - 10.30 Στάσεις, γνώσεις και ανάγκες για SGBV και LGBT+ θέματα 

10.30 - 11.30 SGBV: Ορισμός και εκφάνσεις.  

 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σύνδεσης της έμφυλης βίας με τις ΛΟΑΤΚΙ+ 

ταυτότητες και διαφορετικές εκφάνσεις της 

 Βία ανάμεσα σε συντρόφους 

11.30 - 12.00 Διάλειμμα 

12.00 - 14.00 ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες: ορολογία, σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, 

ζητήματα (απο)παθολογιοποίησης και ανθρώπινα δικαιώματα 

14:00 - 14.15 Διάλειμμα 

14.15 - 15.30 Η διαδικασία της αυτοαποκάλυψης 

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 09:30 – 15:30 

09.30 - 11.15 SGBV: Πρωτόκολλο αντιμετώπισης (Προσκεκλημένη ομιλήτρια 

Χρύσα Μπότση) 

11.15 - 11.30 Διάλειμμα 

11.30 - 12.30 SGBV: Νομικές προεκτάσεις (Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Ειρήνη 

Βλάχου) 

12.30 - 14.00 Τραύμα: Υποδοχή και υποστήριξη. Καλές πρακτικές  

14.00 - 14.15 Διάλειμμα 

14.15 - 15.30 Οι ανάγκες των φροντιστών-ριών (Προσκεκλημένη ομιλήτρια: 

Βενετία Μπουρονίκου) 

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019, 09:30 – 15:30 

09:30 - 11.15 Διαθεματική προσέγγιση (LGBT+ πρόσφυγες, ανηλικότητα, 

ομοφοβία & τρανσφοβία στο σχολείο κ.α.) 

11.15 - 12.30 Chemsex: από τη βία του στίγματος στη βία της έλλειψης 

συγκατάθεσης (Προσκεκλημένοι ομιλητές: Αντώνης Πούλιος & Γιώργος 

Παπαδοπετράκης) 

12.30 - 13.00 Διάλειμμα 

13.00 - 14.00 Βία κατά των εργαζομένων στο σεξ: επιπτώσεις, αναγνώριση, 

αντιμετώπιση (Προσκεκλημένοι ομιλητές: Αντώνης Πούλιος & Μαρία Ξανθάκη) 

14.00 - 15.00 Κατευθυντήριες οδηγίες για την παροχή υπηρεσιών σε ΛΟΑΤΚΙ 

άτομα: Από τη θεωρία στην πράξη 

15.00 - 15.30 Αναστοχασμός και κλείσιμο 

 


